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pe săptămână
Hunedoara (D.I.) -Deoarece concediul de maternitate durează doi ani, dar copiii sunt primiți la grădiniță doar de la 3 ani, creșele își dovedesc, din nou, utilitatea. La creșa din Hunedoara vin zilnic 50 de 

j copii la programul de zi, ■ iar încă 25 stau aici toată săptămâna. Pentru părinți este singura soluție ca să-și crească copiii și, în același timp, să poată munci, /p.5

Jandarmi 
pe munte 
Deva (M.S.) - Jan
darmii montani hu- 
nedoreni vor începe, 
din această lună, o 
serie de controale în 
zona alpină a Parcu
lui Național Retezat 
(PNR) care vor avea 
drept scop verificarea 
activităților și 
respectarea legislației 
privind pășunatul 
Oilor în locurile 
supuse unor regle
mentări speciale. 
Acțiunile se vor 
desfășura în comun 
cu personalul de 
pază al PNR, pe par
cursul întregului 
sezon estival, șl 
vizează zone din 
Retezatul Mic și 
Retezatul Mare. Misi
unile de patrulare se 
vor desfășura pe 
durata a 2-3 zile.

Oi la pășunat
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SUV-urile prind teren

VW Tuareg

Piața autoturismelor de teren de lux a crescut cu 60% doar 
în primul trimestru, cinci modele dominând piața românească.

- bucăți vândute

Mercedes ML

Volvo XCM 75

BMW 65

Banii UE "zac'1 în conturi
■ Patru primării din ju
deț nu-și pot cheltui ba
nii primiți pe programe 
UE din cauza birocrației.

Deva (D.I.) - De mai mult de un trimestru, 3 milioane de euro se devalorizează în conturile a patru primării din

județ fără ca nimeni să se poată atinge de ei. Contractele între finanțator și beneficiari au fost semnate încă de la sfârșitul lunii noiembrie 2006, iar în februarie 2007 au fost plătite avansurile pentru implementarea proiectelor de către autoritatea contractantă (Ministerul Dezvoltării, Lucră

rilor Publice și Locuințelor). Banii reprezintă prima tranșă de finanțare a patru proiecte PHARE, dar ei nu pot fi încă folosiți pentru că Ministerul Finanțelor a uitat un „mic” amănunt: să comunice modul în care se vor face licitațiile publice de achiziție. în noiembrie, România nefiind țară

membră UE, licitațiile pentru achizițiile publice, se făceau după o metodologie specială, iar în momentul primirii banilor reglementările în cauză nu mai erau de actualitate, în acest timp euro s-a devalorizat notabil, și acesta nu este singurul impediment al derulării proiectelor, /p.3

■ « Sfârșitul acestui an școl3 Hf*- a fost marcat la Școala Gene- |„^K-rală Nr. 8 din Hunedoara printr-o serbare a întregii unități școlare, la care au fosr invitați cavaleri medievali. ’ (Foto: T. Mânu)www.huon.ro
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Româna, denaturată pe „mess"
■ Limba română își 
pierde toate regulile 
când e vorbită de tineri 
pe Messenger.

mese cei care comunică online pe Internet, și-au dezvoltat un limbaj propriu. Plin de prescurtări, simboluri și cuvinte adaptate, limbajul utilizat pe Messenger creează
Deva (C.B.) - Comunicarea pentru cei mai puțin familiarizați cu acest tip de comunicare adevărate probleme în ceea ce privește înțelesul unei fraze. Expresii de genul „knd ai timp tr.mi un msj pe mess”

„modernă” cu ajutorul programului Messenger a ajuns o activitate ce s-a extins atât de mult în rândul tineretului, încât „chat-erii”, cum se nu-

sau „sa nu t supi p mine” dau impresia că participanții la discuție nu au apucat să învețe niciuna din tainele limbii române. Tinerii deveni spun că limbajul de pe „mess” este folosit de toți participanții la discuții, iar dacă nu adopți același fel de exprimare riști să fii receptat de ceilalți ca fiind cel puțin un ciudat.
/p.3
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Incendiu la fabrica de mobilă
Deva (M.T.) - Trei filtre care rețin praful produs în urma șlefuirii lemnului, aparținând societății „Sarmismob” au luat foc ieri dimineață. „Incendiul a izbucnit probabil din cauza unei scântei care s-a produs în momentul în care s-a pornit sau oprit vreun utilaj. Scânteia a intrat pe tubul de apă și

de aici în filtru. Urmează să stabilim care sunt cauzele producerii incendiului”, a declarat șeful Gărzii de Mediu, comisarul Cristian Moldovan. La vederea jurnaliștilor unul dintre salariații firmei a trecut la amenințări iritat că aceștia vor să fotografieze locul incendiului, /p.5
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• Mandat reconfirmat. Consiliul de 
Securitate al ONU a reconfirmat mandatul 
forței multinaționale din Irak conduse de 
SUA după ce ministrul irakian de Externe 
a declarat câ armata irakiană nu se poate 
confrunta singură cu Insurgenții. Acesta a 
declarat câ forța multinațională rămâne 
vitală, atât prin livrarea de armament, cât 
și prin instrucția militară.

Mai ușor cu udemeriștii la DNA
H BBC: MAE ungar este 
îngrijorat de anchetele 
penale împotriva unor 
membri UDMR.

Budapesta (MF) - Ministerul ungar al Afacerilor Externe șl-a exprimat îngrijorarea, printr-un comunicat, față de anchetele penale din România împotriva unor membri UDMR, printre care ministrul Comunicațiilor, Nagy Zsolt, în ceea ce privește motivația politică a acestora, relatează

BBC.Potrivit sursei citate, poziția părții ungare a fost comunicată ambasadorului României la Budapesta de către secretarul de stat Lazslo Szoke. BBC susține că ar fi vorba de ancheta penală împotriva ministrului Comunicațiilor Nagy Zsolt și despre cercetarea penală a patru membri UDMR de către DNA.„Acțiuni tactice”„Ar fi în folosul ambelor țări dacă implicarea politică

a comunității maghiare la nivel național nu ar fi pusă în pericol de acțiuni tactice pe termen scurt”, se arată In comunicatul Ministerului de Externe de la Budapesta, a- precilndu-se că aceste acțiuni ar fi în contrast cu apropierea dintre România șl Ungaria după participarea UDMR la guvernări succesive.La Începutul săptămânii, președintele Traian Băsescu 1- a suspendat din funcție pe ministrul Comunicațiilor, Nagy Zsolt, urmărit penal în dosa

rul privatizărilor In energie, în care este implicat și fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș, împreună cu doi consultanți internaționali.Vicepremlerul Marko Bela este cercetat intr-un dosar privind drepturile de autor pentru o carte, iar alți membri al UDMR, printre care secretarul general adjunct al Guvernului, Attila Cseke, sunt cercetați pentru alocarea unor fonduri bugetare către comunitățile locale maghiare din România.

HamdS VS Fâtah Hamas a anun
țai Ieri că a preluat controlul asuora 
unui important complex ie seeuritHie 
din orașul Gaza, aparținftnd ipupSrii 
rivale Fatah, în urma unei confruntări 
cu persoanele care asigurau securitatea 
imobilului. Un oficial din caifrul iorma- 
țiunii Fatah a negat însă cS uz fi pier
dut controlul asupra sediului, a* epa)

Pragul de jos
Washington (MF) - Rata de popularitate a președintelui american, George W. Bush, a ajuns la 29 de procente, cea mai scăzută valoare înregistrată până în prezent, menționează un sondaj NBC News/Wall Street Journal. Popularitatea lui Bush, care era de 35 la sută în luna a- prilie, ,a scăzut cu șase 

procente.

Fără imunitate
Kiev (MF) - Președintele ucrainean Viktor Iușcenko a cerut tuturor forțelor politice care intenționează să participe la alegeri să anunțe public că deputății lor vor renunța la imunitatea parlamentară.

Viktor Iușcenko (Foto: epa)

Reuniune formală a 
țărilor membre NATO

Walid Eido
(Foto: EPA)

Asasinat 
con
damnat 
Paris (MF) - Comuni
tatea internațională a 
condamnat unanim 
atentatul de miercuri, 
de la Beirut, în care 
și-au pierdut viața 
deputatul antisiran 
Walid Eido, fiul său și 
alte opt persoane și 
a reafimat susținerea 
pe care o acordă gu
vernului libanez și 
dorința de a-i trage 
la răspundere pe vi- 
novați. Secretarul ge
neral al ONU, Ban 
Ki-moon, a calificat 
atentatul drept o 
„crimă odioasă desti
nată să destabilizeze 
Libanul".

■ Robert Gates va discu
ta despre Afganistan și 
scutul antirachetă în 
cadrul Alianței.

Bruxelles (MF) - Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, participă, joi și vineri, la reuniunea formală a miniștrilor Apărării din țările membre NATO, de la Bruxelles.Evenimentul reprezintă prima întâlnire oficială a miniștrilor apărării din țările membre NATO care va evalua stadiul de implementare a deciziilor luate la summit-ul de la Riga.Pe agendă se mai află, printre altele, subiecte referitoare la operațiile actuale și de per

spectivă ale Alianței și problematica parteneriatelor.Reuniunea va constitui o o- cazie de inițiere a discuțiilor asupra aspectelor în domeniul apărării în vederea pregătirii summit-ului NATO de la București din 2008.
PresiuniSecretarul american al A- părării, Robert Gates, va exercita presiuni asupra statelor NATO, pentru a furniza forțe de antrenament din cadrul armatei și poliției pentru Afganistan, și își va exprima interesul față de oferta Rusiei de a coopera pe tema apărării antirachetă.NATO consideră că forța sa de securitate din Afganistan,

Imagine de ansamblu de la reuniunea miniștrilor Apărării din 
statele membre NATO (Foto: epa)care are 36.000 de membri, este cea mai importantă misiune a sa, iar SUA au cerut în mod repetat altor țări să contribuie cu mai mulți soldați și echipament, pentru a ajuta la înfrângerea insurgenților talibani.Miniștrii ar urma să revi

zuiască procedurile din Afganistan, intr-un efort menit să evite victimele civile, care amenință să submineze sprijinul public pentru Alianță.Reuniunea include discuții cu reprezentanții Rusiei, în cadrul Consiliului NATO-Ru- sia.

Adrian Cioroianu și Condoleez
za Rice (Foto: FAN)

Întâlnire reușită la Washington
■ Cioroianu: Este foarte 
probabil ca Bush să vină 
la București la summitul 
NATO din 2008.

București (MF) - Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, că „este foarte probabil” ca președintele SUA, George W. Bush, să facă o vizită în România, cu ocazia summit- ului NATO din 2008.Cioroianu se află la Washington într-o vizită oficială. El a avut miercuri o întâlnire cu secretarul de stat Condo

leezza Rice.„întâlnirea cu secretarul de stat american a fost una reușită, iar discuția constructivă. Am discutat, în principal, despre parteneriatul strategic și importanța pe care România o dă parteneriatului cu SUA. Practic, acest parteneriat are aprobarea întregului spectru politic de la noi, sau cel puțin a principalelor forțe poltice din România”, a spus Cioroianu după întâlnirea cu Rice.El a adăugat că i-a vorbit secretarului de stat american despre dorința României de a fi în continuare un promotor al relației transatlantice în zona Mării Negre.

Totodată, el i-a transmis o- ficialului american că România acordă o importanță deosebită „celui mai important eveniment pe care vreodată l-a organizat - summit-ul NATO 2008”.„I-am exprimat dorința noastră de a-1 avea pe președintele Bush la București și este foarte probabil să-l avem cu ocazia acestui summit”, a precizat ministrul român.Nu în ultimul rând, Cioroianu a precizat că au fost discutate și subiecte precum cele legate de relația României cu Rusia, problema Kosovo, dar și despre Turcia și perspectivele europene ale acesteia.
Cine-a trezit din 
somn amantele?
Miron Beteg
mlronbe1eg@yahao.com

De la o vreme, nici un român 

nu ratează din vina lui. Biografia 
eșecului - că e vorba de zona 
politicului, că e luat în discuție 
spațiul economic, că intră în joc 
interese și competiții sportive - 
stă tot mai mult sub lumina mur
dară a acuzei sensibil-șmeche- 
rești. Tot românul care a nimerit 
lângă țintă are un suflet mare. 
Delicat. Ce poate fi rănit ușor. 
Inima lui bate discret, dar hotă
rât, pentru țară. Nu vrea nimic 
pentru el. Atâta gingășie răspân
dește looser-ul român încât îți vi
ne ție să te tângui. Să-i transformi 
eșecul măcar într-o izbândă par
țială. Aș zice chiar că eșecurile 
sunt cele mai comentate victorii

ale noastre. O realizare, cât de 
mică ar fi ea, are o greografie 
proprie, are margini. Delimitări. 
Eșecul, ce ar fi putut fi victorie, 
poartă în sine toate posibilitățile. 
Fabulăm superb despre ce ar fi 
putut să fie dar n-a fost, și nu 
din vina noastră. în asta constă 
„sensibilitatea" narativă a sufletu
lui românesc. Șmecherul însă se 
și disculpă. Atacând. Românul a 
învățat cuvântul „deranjez". Nici 
un român nu „deranjează" deoa
rece e prost. Instruit aiurea. Ro
mânul deranjează doar fiind prea 
bun. Știind prea multă meserie. 
Fiind prea sobru. Prea deștept. 
Prea imparțial. Prea iubitor de 
dreptate. Deranjează din dragos

te de popor. Leșinând din prea 
multă iubire de țară.

Atât Tăriceanu, cât și preșe

dintele Băsescu se explică me
reu. întâmplător, amândoi au ra
tat. Tot absolut întâmplător, am
bii își găsesc mereu scuze. Au 
explicații pentru că au ratat. Sau 
măcar țin să ne convingă că nu 
sunt vinovați pentru că se află pe 
marginea ratării. O minimă aten
ție la discursurile lor scoate în 
evidență faptul că inventarul 
mărturisit al motivelor care i-au 
determinat să rateze se reduce la 
un singur punct: au „deranjat". 
Au zgândărit comoditatea celor 
din jur dorind prea mult adevă
rul. Performanța. Dreptatea. Fi
ind atât de buni încât au devenit 
periculoși. Fiecare a deranjat ca
marila celuilalt. Interesele econo
mice ale celor care îi înconjoară. 
Și-au trezit reciproc din somn 
amantele, și-au violat corespon
dența. Au vrut să spargă interese

economice antiromânești. Au 
vrut binele poporului. Au încer
cat să creeze o imagine în exte
rior. Au intrat în războiul parcă
rilor și în bătălia petrolului, au 
pornit ofensiva împotriva privati
zărilor ilegale și a încredințărilor 
directe a lucrărilor de asfaltare a 
drumurilor sătești din România.

Citeam, zilele astea, un inter

viu în care un specialist în inte
grarea est-europeană spunea că 
România va juca un rol la fel de 
„agresiv" precum Polonia în ca
drul Uniunii Europene, și nu va 
fi un membru delicat și tăcut 
precum Ungaria, tocmai fiindcă 
România e o țară mare. Poate 
că, statistic, suntem o țară mare. 
Politic suntem însă o țară mică. 
Tare mică. Atât de mică încât nu 
încap două „iubiri" în ea. Atât 
de mică încât nu poate cuprinde 
și iubirea lui Băsescu pentru țară, 
și pe cea a lui Tăriceanu. Amân
doi încearcă să ne convingă că

doar din dragoste pentru popor 
fac totul. Tot din dragoste pentru 
popor au ajuns să se urască, tot 
din dragoste pentru popor ne-au 
azvârlit în această tulbure neașe- 
zare politică. România e prea 
mică pentru a încăpea iubirile 
celor doi, însă e suficient de în
tinsă pentru a le cuprinde urile și 
ratările. De fapt, ușor, ușor, 
transformă, lucrând laolaltă, 
toată țara într-o imensă ratare. 
Multă vreme i-am gândit separat. 
Multă vreme am căutat vinovății 
individuale în relația dintre cei 
doi. E inutil. Sunt un cuplu inse
parabil. Dar limpede ca o de
monstrație matematică. O de- | 
monstrație, e drept, total neeuro- 
peană: suntem o țară prea mică 
pentru iubire, dar suficient de 
mare pentru ură.

A
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Combaterea violenței. Ieri, la Prefectura Hunedoara s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al județului, prezidată de'subprefectul Attila Dezsi. Tematica dezbătută a fost „Combaterea violenței în unitățile de învățământ".(S.B.)
Birocrația ține in loc bani UE

Ștrandul din Geoagiu-Băi - 
spectacol de lumini

Deva (M.Ș.) - Vara e în toi, iar căldura de afară încercăm s-o adăpostim în suflet. în acest anotimp avem parte, mai mult ca oricând, de multă distracție. Fie că fugim „de” sau „după” căldură, cu toții vrem să ne distrăm cât mai frumos cu putință.Dacă nu ați găsit încă răspuns la întrebarea unde veți putea merge în acest weekend, vă spunem noi că în Geoagiu-Băi totul va fi live și distracția, la cote maxime!Mâine începând cu ora 23:00, Complexul Băile Daco-Romane va găzdui un super- show. La clubul Tarabostes din incinta complexului se anunță un spectacol de lumini și lasere, o ambianță aparte și mai ales un DRINK - PARTY - SHOW cu cei mai buni barmani. Pe lângă o multitudine de surprize, atracția serii va fi concertul susținut de trupa VOLTAJ. O atmosferă incendiară, cu mulți „volți” și un MEGA PARTY.Și pregătiți-vă!... Urmează și lansarea programului de funcționare a ștrandului în nocturnă. Apă termală, soarele la el acasă și distracția în plină ascensiune!Deci ne întâlnim cu toții la VOLTAJ!

■ Patru primării aș
teaptă (noi) hârtii pen
tru a putea cheltui 
finanțările UE câștigate.

Brad (D.I.) - De la sfârșitul lunii martie, de când a fost organizat un seminar privitor la procedurile noi de achiziție de urmat de către beneficiari pentru implementarea proiectului, și până acum o săptămână nu s-a întâmplat nimic. Primăria Brad a câștigat finanțarea pentru implementarea unui sistem eficace de gestionare a deșeurilor. Din martie are într-un cont special creat 680.000 euro, bani pe care nu-i poate folosi deo
Vorbesc româna în 
limbaj de „messenger"

Noi ocazii de distracții se pregătesc la Geoagiu

■ Tinerii deveni afirmă 
că limbajul „mess" nu 
le afectează expri
marea curentă.

CĂLIN BlCĂZAN
calin,bicazan@informmedia.roDeva - Chiar dacă în aparență limbajul folosit pe Messenger nu are nicio legătură cu limba română, tinerii deveni afirmă că știu să facă diferența între exprimarea corectă și cea on-line. Cei mai puțin inițiați în tipul de comunicare folosit pe Messenger ar putea fi surprinși de anumite simboluri care se folosesc frecvent, cum ar fi: „lol” (a râde), „dnd” (nu deranjați), „ms” (merci) sau „poop” (te pup). „Eu folosesc tot felul de prescurtări doar ca să scriu mai repede. Nu

țVin Testele Naționale!
Deva (S.B.) - Candidații care participă la Testele Naționale pot fi eliminați din examen, dacă folosesc diverse metode de copiere a răspunsurilor, cum ar fi cărțile, caietele, copiuțele, hands-free-ul sau telefonul mobil. Și profesorii supraveghetori care încalcă metodologiile de examen vor fi sancționați prin reținerea din salariu sau chiar cercetați penal. Prin urmare, profesorii sunt cei care trebuie să se asigure că tinerii intrați în examen nu introduc materiale interzise în sălile de examen. Chiar și simpla intenție de a copia duce la excluderea candidaților din examen. Cei eliminați vor trebui să aștepte un an pentru a participa din nou la Testele Naționale. Dacă nu mai vor să susțină testele, absolvenții clasei a VUI-a se pot înscrie la școlile de arte și meserii. Profesorii care furnizează soluțiile problemelor, înlocuiesc sau falsifică lucrări și nu respectă metodologia de examen vor fi sesizați în scris la organele de cercetare penală. în funcție de gravitatea abaterilor de la lege a profesorilor, sancțiunile merg până la desfacerea disciplinară a contractu lui de muncă.

Pentru prima
Brad (D.I.) - Cele două rețele de iluminat ale satelor Mesteacăn și Valea Bradului au fost finalizate. Câteva sute de săteni s-au trezit, miercuri dimineață, pentru prima oară în viața lor, fericiți că iluminatul public din satele lor a funcționat întreaga noapte. Cele două sate aparținătoare municipiului Brad nu au avut rețea de iluminat public pe o porțiune de patru kilometri.

$ MMdand te tedățmra a tartor
• 14-25 mai 2007 - înscrierea candidaților

■ 8 iunie 2007 - încheierea cursurilor pentru elevii 

claselor a Vlll-a

• 18 iunie 2007 - Limba și literatura română - test 

scris
• 19 iunie 2007 - Limba și literatura maternă - test 

scris

• 20 iunie 2007 - Matematică - test scris
• 21 iunie 2007 - Istoria românilor sau Geografia 
României - test scris
• 24 iunie 2007 - Afișarea rezultatelor (până la ora 

16) și depunerea contestațiilor (orele 16-20)

• 25 - 27 iunie 2007 - Rezolvarea contestațiilor
• 28 iunie 2007 - Afișarea rezultatelor finale (până 

la ora 16)

Violată de doi 
ciobani

Crișcior (M.T.) - O tânără de 16 ani, din localitatea Crișcior, a fost violată de doi ciobani. Fata a plecat, la sfârșitul săptămânii trecute, la „iarbă verde” cu prietenii. Pentru că s-a lăsat întunericul și-l cunoștea pe unul dintre ciobanii de la o stână din apropiere, a decis să rămână și să se adăpostească acolo peste noapte. în timpul nopții, spune ea, a fost victima infracțiunii de viol, - suspecți în cauză fiind cunoștința ei și un alt cioban. în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că Andrei B. și Nicolae M., ambii din comuna Crișcior, angajați ca ciobani, au obligat-o pe fată să întrețină cu ei raporturi sexuale. „în funcție de concluziile medico-legale și probatoriul administrat în cauză urmează ca, în cursul acestei zile, cei doi suspecți să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Brad pentru luarea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt ■ al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu.

Aurel Circocamdată. La o diferență de curs euro/leu de 0,1073 lei, au fost pierduți deja peste 238.000 lei. Și euro are în continuare un curs descendent. „La semnarea contractului, am avut

înseamnă că ești <cool> dacă scrii așa, dar în ochii celor care s-au obișnuit cu un anumit limbaj pe Messenger pari un ciudat dacă scrii corect, deși ar trebui să fie invers”, spune Marilena M. „Pe mine nu mă afectează la școală limbajul de pe mess. Știu să scriu corect toate cuvintele și nu mi s-a întâmplat niciodată să strecor în lucrările la limba română prescurtări pe care le folosesc doar când comunic pe Internet”, afirmă Anca Barbu.
Profesorii, de acordProfesorii de limba și li teratura română nu au nimic împotriva limbajului pe care unii dintre elevii lor îl folosesc pe Messenger și spun că nu s-a întâmplat niciodată să se confrunte cu greșeli flagrante în exprimare din
oară lumină „Finalizarea lucrărilor la rețea a necesitat o perioadă de lucru de două săptămâni. întreaga investiție s-a ridicat la valoarea de 50.000 de lei”, preciza viceprimarul municipiului Brad, Aurel Circo.Asemenea lucrări sunt în atenția Primăriei Brad, pentru că sunt extrem de necesare comunității rurale. în această vară se va lucra și la alte astfel de obiective.

Vrei si Cuvântul liber
5

REGULAMENT:
A'h-- • ;rț. pc-,--. . gb;: jngr cei care in ultimele 6
luni -.j fc;-.: sau î Anga’St'f
infor ■ S?U. s-; 'udele acestea de gradele i si z> ’

Cei can- in ziarul de vineri, 8 iunie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle i6> apărută din 9 până in 15 iunie, inclusiv, și apoi -ă le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l. C P i. Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până in 26 iunie, in 27 iunie puteți ti câștigătorul celor' Toți particlpanții ce se încadrează in regulament vor primi, timp de .> lună. Cuvântul Liber

Anca Barbu Cecilia Elena Roșeapartea școlarilor. „Trebuie să le acceptăm acest tip de limbaj pe net, pentru că dacă le interzici să-l mai folosească cu atât mai mult se vor încăpățâna să-l mențină în continuare. Prin asta tinerii vor să se individualizeze, să simtă că fac ceva original. Plăcerea de a avea un anumit tip de 

vuk iraEwvaxn.Trrț? TRTcw^rLri.'iT?
RECLAMĂ1 J

Alăturâ-te Cuvântului Liber! JURNAL

ca termen de finalizare a proiectului 12 luni. Pentru că nu am putut începe demersurile de organizare a licitațiilor publice suntem în așteptare. A fost nevoie de acte adiționale contractelor pentru a ne putea încadra în legislație. E aici un singur avantaj: pe lângă faptul că termenul s-a prelungit cu șase luni, ni s-a acordat o perioadă totală de finalizare de 18 luni. Va fi dificil și așa, pentru că ter- » menul de așteptare pentru * fiecare licitație e de 52 de- zile”, spune Aurel Circo,» viceprimarul Bradului. în aceeași situație sunt și pri-S măriile din Vulcan, Hațeg și g Petroșani.

limbaj se manifestă în mod35 natural în unele colectivități.Nu mi s-a întâmplat, la"» lucrările la limba română, să-3 găsesc greșeli grave în exprimarea elevilor”, susține Cecil-'- ia Elena Roșea, profesor det4‘ limba și literatura română la^ Liceul Pedagogic „Sabin*! Drăgoi” din Deva.

CONCURS

mailto:bicazan@informmedia.ro
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1754 - Prokop Divis, cercetător, medic ți preot ceh, 
inventează paratrăsnetul.
1843 - S-a născut compozitorul Edward Grieg.

1844 - Charles Goodyear a 
patentat vulcanizarea cauciucu
lui._________________________________

1889 - A încetat din viață poe
tul Mihai Eminescu (foto) (n.
185Q)._____________________________
1893 - S-a născut Ion Marin 
Sadoveanu, romancier, dra

maturg, poet ți eseist («Sfârșit de veac In 

8ucurețti>).___________________________________ __

1929 - A încetat din viață matematicianul Traian 
Lalescu, unul din fondatorii teoriei ecuațiilor inte

grale.______________________________________ _
1990 - Printr-o decizie a Consiliului Militar SupeMor 
al M.Ap.N. a fost desființată CADA.

VREMEA
17°minim 31°

maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi parțial senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 31°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 15°C, iar maxima de 31°.
Duminică. înnorat, posibil furtună. Minima termică va fi de 15°C, iar maxima termică de 25°C.
CALENDAR RELIGIOS

. j j j j j, j j j j j j j j j j j s j j j j j j- j vj j- .

Calendar Creștin Ortodox____________________________
Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenic Isihie; Fericiții leronim 
ți Augustin.

Calendar Romano-Catolic
+ Preasfânta inimă a lui Isus LN; Sf. lolanda, călug.

Calendar Greco-Catolic_____________ __________________
S Amos, pf (+ sec VIII Î.Cr.) S leronim (+ 420).

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

______ ______ .____ ._____ —
Se întrerupe furnizarea apei potabile între orele. 
8.00-15.00 în Deva, strada A. Mureșan și Călugăreni 
(parțial) pentru reparare branșament spart.

Gaz metan________ ______ _ ________________________ __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului ■ 

metan.

Energie electrică_____________________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între orele:
8.30 - 15.00 în Deva, str. N. Bălcescu, bl. C și E, str. 
A. Vlaicu; Archia;
8.00 - 14.00 în localitățile Meria ți Poiana Meriă (zona 
Ghelari - Vadu Dobrii), Muncel, Muncelu Mare, Boia 
Barzii, Merișor, Poienița Tomii, Feregi, Bătrâna, Hon
do] și Rovine;
10.00 - 14.00 în localitățile Zdrapți, Mihăileni, Blăjeni, 
Buceș, Stănija, Grohoțele, După-Piatră, Tarnița, Gura- 
Barza - Valea Morii. ,

RETETA ZILEI
...... . - . , .......

Supă de roșii cu carne
Ingrediente: 300 g carne de pui, 2 morcovi, 1 
legătură pătrunjel, 1 ceapă, 1/2 I suc de roșii, 40 g 
orez, 1 legătură țelină, sare după gust.
Mod de preparare: Carnea tăiată în bucăți se pune 
în 2 I apă rece cu o linguriță rasă de sare și se lasă 
să fiarbă la foc mic, apoi se adaugă zarzavatul tăiat 
în sferturi și ceapa. Când toate sunt fierte, se scoate 
tot zarzavatul sau numai o parte, se pune sucul de 
roșii și orezul, se fierbe încă 30 minute. Se pune 
sare după gust, pătrunjelul și țelina se toacă mărunt 
și se adaugă înainte de a lua oala de pe foc.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integrantei din numărul precedent: S - T - I - S - CĂLĂUZITĂ - LENT - TIV

- MUNCITE - A - TE - LR - OR - OASE - OPT - RISIPI - B - CE - EU - TUR - U - 

ZC - MIMA - MAG - PACAT - LACUI - RE - TIRAN - AC - G - STIMA - ATAȘ

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

Im 28 iunie, cuvAmtul liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.......Prenume Adresa ..................................Tel.................................Localitatea ............................................Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU Q
(into

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806 Persoană de contact Magdalena Șerban

7:00 Jurnalul TVR.
Spoit Meteo 

7:30 TeleMatinal 
9:55 Integrame după inte

grare (r)
10:10 Surprize, surprize...

Anul 9... (r)
12 :45 Filler Sibiu 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Damon

□ (film serial, Sattele 
Unite ale Americii,
1998)

1330 Desene animate.
Club Disney
(SUA)

14:00 Jurnalul TVR.
Sport
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul

României
17:00 Jurnalul TVR. Sport

Patrula de mediu 
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20:15 Agendă Sibiu 2007
20'20 Stele de... 5 stele 
21:50 CSI - Crime și investi-

Bgații (ep. 5, thriller,
SUA, 2005). Cu: 
William LPeterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:20 Totul despre mama

13 mea (dramă, Spania,
1999) . Cu: Cecilia 
Roth, Marisa Paredes, 
Candela Pena, Pene
lope Cruz. R.: Pedro 
Almodovar

1:15 Stele de... 5 stele (r)
235 Jurnalul TVR (r) Sport

Meteo
3:40 Barbarella (film, r) 
5:15 Atund și Acum

(reluare)
555 Integrame dițâ inte

grare (r) >
6:10 HeUo, Good-Byel

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Insecte uagașe (film,
0 reluare)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Coroana de foc

(dramă, România, 
1990). Cu: Sergiu Nico- 
laescu, Vladimir Găitan 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0 Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
173 In prăpastia disperării 

(partea a ll-a) (dramă, 
Canada/SUA, 2006). 
Cu: Kelly Rowan 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Armă mortală III
"^(acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 1992). 
In distribuție: 
Mel Gibson, 
Danny Glover, 
Joe Pesci, 
Rene Russo.
Regia: Richard Donner 

23:00 Un vârcolac american 
31a Paris (thriller/horror,

SUA/UK/Luxemburg/OI 
anda/Franța, 1997). 
Cu: Tom Everett Scott, 
Julie Delpy, Vince 
Vieluf. R.: Anthony 
Waller

1:15 Interzis minorilor
Q (dramă, SUA, 2000). ’ 

Cu: Charlie Sheen, 
Emilio Estevez, Geof
frey Blake. R.: Emilio 
Estevez

3:15 Un vârcolac american 
la Paris (film, r)

530 tn prăpastia dcperării
0(r

6:00 In gura presei cu

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA, 

01998). Cu: Pamela 
Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker 

12:00 Vocea inimii (serial).
HCu: loan Isaiu, Toma 

Dănilă, Olga Delia 
Mateescu 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Opt reguli simple (s, 
0com., SUA, 2003) 

14:15 Amintiri din întuneric
< Q (polițist, SUA, 2002). 

Cu: Nastassja Kinski, 
Kim Schraner, Andrea 
Roth, Michael Shanks 

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fed
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:30 Vacanță de coșmar
(thriller, SUA, 2006).
Cu: Mitzi Kapture, Nick 
Mancuso. Rick 
Roberts R.: William 
Tannen.
O familie aflată într-un 
moment de cumpănă, 
o furtună necontenită 
și un ucigaș dezlănțuit. 

2230 Captivi în adâncuri 
H (thriller, SUA, 2000).

Cu: Coolio, Maxwell 
Caulfield, Brent Huff, 
Nicole Eggert, Hannes 
Jaenicke 
Un nou satelit este 
pregătit pentru 
lansare.

030 Lege și ordine: Briga- 
g da specială (s, SUA, 

1999). Cu: Christopher 
Meloni, Mariska Hargi- 
tay, Richard Belzer

130 Concurs interactiv 
230 Vacantă de coșmar 

(film, r)

V* Berbec

Sunteți plin de idei și dați dovadă de ingeniozitate. Ați putea 
să demarați o afacere, dar se pare că vă lipsesc banii. Cereți 
un împrumut pentru că aveți șanse reale de reușită.

Taur
Dacă vă căutați un alt loc de muncă, puteți fi optimist. 
Astăzi s-ar putea să fiți ajutat de o persoană mai în vârstă. , 
în curând veți fi mulțumit de noul serviciu. 1

Gemeni

O rudă mai în vârstă vă oferă un ajutor financiar neaștep
tat, ca să puteți intra în afaceri. Dacă nu vă ajung banii, 
nu ezitați să vă âsociați cu un prieten.

»

Rac

O persoană cu experiență este dispusă să vă destăinuie câ
teva din secretele sale din domeniul afacerilor. întâlnirea 
vă stimulează să vă faceți planuri pentru o mică afacere.

Leu

Aveți un program foarte încărcat, cu multă alergătură. Vă 
pregătiți pentru o călătorie importantă care vă poate aju
ta mult pe plan profesional.

Fecioară

Se anunță o zi foarte importantă, mai ales pe plan senti
mental. Nu este exclus ca nativii necăsătorîți să ia o decizie 
în pr vnța căsătoriei.

Balanță

Nimic nu vă poate schimba hotărârea de a începe o viață 
nouă. Vă preocupă ioeea de a porni o afacere și ati și 
început să puneți detaliile la punct.

Scorpion

Dimineață nu aveți chef de nimic și vă omoară rutina. în 
a doua parte a zilei aflați că urmează să primiți o sumă 
foarte importanță de bani.

Săgetător

Dacă intenționați să vă cumpărați o casă, azi aveți șanse 
reale. Sunteți foarte hotărât, dar nu vă grăbiți, pentru că 
puteți să greșiți, nu neglijați dorințele partenerului.

Capricorn

Aveți șanse de reușită într-o afacere. Partenerii vă apreci
ază capacitățile intelectuale și vă cer ajutorul în probleme 
delicate.

Vărsător

Aflați o veste care s-ar putea să vă schimbe concepția 
despre acumulările materiale. E posibil ca șocul acestei vești 
să vă facă mai sensibil. Nu e cazul să fiți pesimist.

Pești

Sunteți preocupat de relațiile sentimentale și doriți să faceți 
schimbări pe acest plan. Faceți cunoștință cu o persoană 
deoseoită cu care s-ar putea să legați o prietenie.

7:00 ABC... de ce? (r) 730 
Spellbinder: o lume nouă (s) 
8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Lecția de... sănătate (doc.) 
9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 935 O lume 
nouă 10:10 Bulgăre de 
zăpadă (aventuri, Italia, 1995) 
11:55 Descoperă românii 
12:00 Replay. Legendele fot
balului românesc 1230 Poirot 
(r) 13:30 ABC....de ce? 14:30 
Tenis 15:00 împreună în 

Europa! Mag. interetnic 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 1630 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
18:35 Poirot (s) 1930 Ray 
Mears 20:00 D'ale Iu' Mitică 
21:00 Ora de știri 22:10 
Coolmea distracției 23:10 
Home made.ro 23:45 Escrocii 
(ep. 12, acțiune/com.)

630 Căsătoriți pe viață (s) 
7:00 Love Joy (s) 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Divorțat și nu prea! (s). Cu: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelfer, 
Allan Trautman 12:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (r) 16:30 Furtună la 
Ceraco (dr.) 18:30 Știri Națio
nal TV 20:00 Jara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 
Visul unei nopți de vară (co
medie rom.) 2230 Dincolo de 
aparențe (dramă, SUA, 1989). 
0:30 Emmanuelle (serial 
erotic)

8:45 Fetițele Powerpuff (s) 
9:15 O familie ciudată (r) 9:45 
Submarinul în pericol (film, r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjiturică 
(s) 13:45 0 familie ciudată (s) 
14:15 Dragoste, sex și carieră 
(r) 15:15 Savoarea bucătăriilor 
europene 16:15 Doi bărbați și 
jumătate (r) 16:45 Omul zăpe
zilor 19:00 Walker, polițist Tex
an (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Ruleta destinu
lui (s) 21:30 Doi bărbați și 
jumătate (s) 22:00 Interviu cu 
un vampir 030 Dosarele X (s)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Gitanas 
(s) 11:15 Inocență furată (s). 
Cu: Camila Sodi, Valentino 
Lanus, Helena Rojo, Carolina 
Tejera 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 20:30 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zo
rro (s) 22:30 Clona (s) 030 Pri
zoniera (r) 1:30 Poveștiri 
adevărate (r) 230 Iubire ca în 
filme țr) 330 Rețeta de acasă 
(r) 3:45 Muzica de acasă

730 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit-emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Mutări
inofensive (dramă, SUA, 1993) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Umor... din greșeală 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Jericho (s) 22:00 Permis 
pentru viață (thriller, SUA, 
1998). Cu: William Forsythe, 
James LeGros 24:00 Bătălia 
sexelor (r) 1:00 Focus (r) 2:00 
Sunset Beach (s) 3:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (r) 10:30 Fabricat în Ger
mania 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Emisiune-concurs 
13:35 Fabricat în Germania 
(reluare) 14:35 Lumea cărților 
15:40 Misiune imposibilă 
(reluare) 16:00 Esentze (relu
are) 17:00 Hobby Mix. Cu 
Irene Pârvu 1730 Pasul For
tunei 19:00 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Trenul vieții. Cu Liana Stan- 
ciu 22:00 High Life. Cu Mo
nica Stan 23:00 Vedetele se 
întreabă (reluare) 2330 Au
tentic live

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

11:00 Fix Alert (polițist. Româ
nia, 2005). 1235 Doisprezece 
într-o cutie (aventuri, SUA, 
2006). 14:10 Dna Palfrey la 
Claremont (comedie, Marea 
Britanie, 2005). 16:00 Răzbu
nare în pijamale (comedie, 
SUA, 2004). 1730 Gooll 
(acțiune, SUA, 2005). 1930 
Cinema, cinema, cinema 20:00 
Studio 60 (Ep. 7, dramă, SUA, 
2006). 20:50 Șnițel Paradis 
(comedie, Olanda, 2005). 
22:20 Cămașa de forță 
(thriller, SUA, 2005). 0:05 
Edmond (dramă, SUA, 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:15 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 
15:0015:15 Fabrica 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:05 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
Tănase și Dinescu 23:00 Ulti
ma oră 24:00 Realitatea de la 
24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese 12:00 Top Ten 13:00 
Confruntări și fiare vechi 14:00 
Jafuri imposibile 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 S-a născut un eli
copter 18:00 Motociclete ame
ricane 19:00 Vânătorii de mi
turi 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21 .*00 Cele mai 
ciudate povești cu OZN-uri din 
lume 22:00 Fenomene stranii 
23XX) Criza microbuzului 24dX) 
Uriașul aerului 1:00 Crime care 
au zguduit lumea

made.ro
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www.farmaline.ro
Den (D.l.) - Acest site poate fl farmacia online a 
fiedrula; se găsesc prospecte la peste 2.200 de 
medicamente, aparatură medicală, produse cosme
tice, pentru Igiena personală $1 multe altele.

1 euro
1 dolar american
1 gram de aur

3,2519 lei
2,4437 lei
51,1207lel

Amplasarea aparatelor radar tn data de 
15.06.2007: .... ...........
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - 

Hășdat;
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătârâști;

- Deva: B-dul Decedai, Galea Zarandului, străzile 
Horea și Mihai Eminescu.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cii, nr. 14. ©— 717659.

Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-» 748080.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©— 211616, 224488.

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

iraOKB

EFO 1,2800 +6,67
SIF5 3,5600 +2,01
SIF4 2,3600 +3,51
TLV 0,7600 +1,33
BRD 23,3000 +1,75
SIF3 2,3000 +1,77
FLA 0,3800 -0,26
SIF1 3,2600 +2,19
SIF3 2,2900 +1,33
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 
singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

691758432

854312697
3 7 2 6 4 9 5 1 8
7 4 5293186
163487925

928165743

219876354
537924861
4865312791

începători

6 1 94 2 3i785

38267594 I
7 4 Si 6 2 I 3
2 7-8Î5: 3:6Î4 1 I9

436291578
951847236
1 97364852
563782194
824159367

Avansați

La mama, doar în week-end
■ La Hunedoara 25 de 
copii se duc acasă la 
părinți doar o dată 
pe săptămână.

Hunedoara (D.l.) - în Hunedoara mai sunt cel puțin 25 de familii care se reunesc doar la final de săptămână. Cel care pleacă luni de acasă și se întoarce doar vineri este, în cazul lor, copilul. Din cauza programului de lucru și a lipsei unei alternative, părinții sunt nevoiți să-și ducă la creșa săptămânală copiii care au mai puțin de 3 ani. Cei mai mulți copii care ajung aici au depășit doi ani, pentru că până la această vârstă mamele pot sta cu ei.„Până în 1990 aveam la programul săptămânal și o sută de copii, chiar sub un an. Numărul lor a scăzut constant apoi. Abia în ultimii 5 ani, când a început să crească natalitatea, am reînceput să
Un moment important: se dă oliței ce-i al oliței (Foto: d i.)fim căutați. în plus, tot mai multe mame au serviciu. Simt acum 25 de copii la creșa săptămânală și încă 50 la cea

Lorena se aclimatizează cu atmosfera creșei maraton

Și totuși poluează?
Deva (M.T.) - Din cauza prafului și a mirosului de diluant, angajații unei benzinării situate în imediata apropiere a fabricii de mobilă, unde ieri a avut loc un incendiu, spun că se simt rău. „în fiecare zi suntem obligați să inhalăm mirosul de lac. Ajung acasă cu amețeli, dureri de cap, stări de greață. Am discutat o dată cu directoarea și i-am precizat acest fapt. Mi-a spus să-mi caut alt loc de muncă, dacă numi convine”, a declarat un an

gajat al stației de GPL. Prezent la fața locului, șeful Gărzii de Mediu, comisarul Cristian Moldovan, a declarat că știe de această situație pe care i-au semnalat-o angajații stației de combustibil și a luat măsuri chiar dacă nu a avut o plângere scrisă. „Am cerut ca patronii fabricii să monteze filtre care să absoarbă mirosul de diluant, lucru pe care l-au respectat, iar fabrica nu prezintă pericol pentru mediu”, a precizat comisarul.

Angajat stație GPL Un salariat a amenințat presa

de zi.”, spune as. Anișoara Neagu, directoarea creșei. Costurile de întreținere pe care familiile le plătesc aici

Anișoara Neagu

sunt net inferioare salarizării unei bone. Copiii însă se despart greu de părinți în fiecare zi. „Peste două săptămâni încep serviciul. Mi-am adus fetița de acum la creșă, stau o parte din zi cu ea, să se obișnuiască cu mediul nou. Nu am cu cine să o las acasă, și cred că e bună perioada asta de pregătire”, spune Geanina Cîmpean, care, din 26 iunie, o va lăsa pe micuța Lorena în fiecare zi în compania asistentelor de la creșă. Iar pentru cei care se despart o săptămână e și mai greu. „Mai vin părinți de la săptămânal și în restul zilelor, când pot. Li se face dor de copii. Aleg însă doar să-i vadă pe furiș, pentru că, altfel, la despărțire, copiii plâng.
Fără nici o diplomă
■ Aproape 20.000 
de hunedoreni nu 
au absolvit nici 
măcar ciclul primar.Deva (D.L) - în județul Hunedoara, 6,8% din populație are studii superioare, dar majoritatea o reprezintă absolvenții de studii gimnaziale. Oricum, absolvenții de studii superioare sunt concentrați preponderent în municipiile Deva, Hunedoara și Petroșani, doar 36% dintre ei având domiciliul în alte localități. Nu stăm totuși rău: doar ceva mai mult de 18.000 de locuitori cu vârste de peste 10 ani nu au absolvit nici o școală. „Sunt singurele

date pe care le avem la dispoziție acum și ele sunt extrase din recensământul populației din 2002”, spune Traian Laslău, directorul Direcției de Statistică a județului Hunedoara. „în cei cinci ani trecuți de atunci au existat fluctuații importante de populație, pe de o parte, iar pe de alta, este de așteptat ca cei care, în acel moment, aveau doar studiile gimnaziale finalizate, de exemplu, acum să fie absolvenți de liceu”. Procentual însă este probabil ca raporturile să se fi păstrat. Date certe în această privință vom afla abia în 2010 când va fi făcut un nou recensământ, la nivelul întregii Uniuni Europene.

Romania S.A.

ȘEF SECȚIE ÎMBUTELIERE
Heineken Romania esi» liderul pielei românești de Here din anul SUMO.

Compania oferă cel imii « arisii portofoliu minei de pe piața berii din Romania: Heineken, Gnsser. 
Nchlos«»i>id. Silva. Cine. Goblen Brâu. Bucegi.

Obiectivul postului: '
Coordonarea activității de îmbuteliere. la nivel de secție, pentru realizarea sortimentelor și cantităților planificate, 
la standardele de calitate HEINEKEN.
FWtwipatete cerințe pentru wpaM pssstuHlor:
• Studii superioare de specialitate - Facultatea de Mecanica specialitatea: 19lil«i| R.4taale|i>. Shmamar sau 
Tennologia Construcțiilor de Mașini ■ Experiență 2 ani îri funcții similare • Ciinoștîințe de limba1 engleza nivel 
mfansat » Spirit de organizare • Foarte bune cunoștințe PC — EXCEL • Capacitate de comunicare • Flexibilitate
• Rezistență ta stas. ' ■ ■ ' .tatruriiji aceste candiții șî domiciliul în . . HEINEKEN ROMÂNIA S.A.
jud. Hunedoara, așteptam CV-ul Dvs., însoțit de o Punct Lucru: Hațeg, Str. Progresului
scrisoare de intenție până la data de 25.06.2007, nr. 59; fax 0254-777.765

E-mail: d.dura@heineken.ro 
Numai candidați) selectați vor fi contactați. www.heinekenFomania.ro

http://www.farmaline.ro
mailto:d.dura@heineken.ro
http://www.heinekenFomania.ro
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Loredana Sălăjan Andreea Bobora Râzvan Nicșa Teodora Mihaiu

Bogdan Cătană Vanessa Tudose David Minakea

Luisza Filimon

La revedere!
Deva (S.B.) - Elevii clasei a IV- a D de la Colegiul Economic „Ema- noil Gojdu” din Hunedoara mai au doar o Zi de petrecut împreună cu învățătoarea lor, Minca Stanciu. Cea de astăzi. La finele celor patru clase primare, colectivul se va destrăma, fiecare lăsând în urmă amintiri dragi despre primii ani de școală, primii colegi, primele note sau calificative, primele vacante și excursii cu clasa, dar mai ales despre primul dascăl care le-a îndrumat pașii pe cărările studiului. Acum ei își iau „La revedere” și prin intermediul acestei pagini a „Cuvântului Liber”. înv. Minca Stanciu Cosmin Preda Daniela Crainic

Valentin Ciocan Andreea Cristea Andor Hărău Laura Trăită Alexandru Crișan

alia Tecar Radu Trestian Andra Rotar Cătălin Știr Ioana Berar •

rdrei Alexandru Monica Timar Robert Mihalache Cristian Cemăianu I



„Mureșul" se bate cu Liga I!

• Achiziții. Managerul general al Jiului, loan Sdrobiș, a declarat că a ajuns la un acord pentru achiziționarea jucătorilor Boboc și Câmpeanu. Primul e mijlocaș stânga și vine de la FC Willy Bacău, iar Câmpeanu este adus din liga a lll-a din Spania și este jucătorul lui FC Național. (V.N.)
• Deschidere oficială. Pe terenul de fotbal din Gura Barza - Crișcior va avea loc duminică 17 iunie a.c. deschiderea oficială a competiției județene „Luna Fotbalului Rural, dotată cu trofeul „Cupa Primăriilor". Din cele 43 de comune înscrise în întreceri participă 1.082 de fotbaliști amatori. (V.N.)

loan Sdrobiș (Foto: T. Mânu)

■ Poate este greu 
crezut, dar antrenorul 
de la Mureșul susține 
afirmația din titlu.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Pe an ce trece, promovarea într-o ligă superioară în fotbalul românesc este tot mai dificilă. Iar acest lucru nu se întâmplă de ieri, de azi. Toată lumea știe că cel mai ușor este să retrogradezi, dar cel mai greu e să revii ori să promovezi. Ei bine, acest lucru se întâmplă și în cazul echipei „Mureșul” Deva, ocupanta locului doi în seria a V- a, a Ligii a III-a de fotbal. Pentru a promova în Liga a Il-a, devenii participă la turneul de baraj de la Timișoara, alături de Minerul Motru și Lotus Felix Sînmartin, ocupantele locurilor doi din seriile a IV- a și a Vl-a. întrecerile vor avea loc în perioada 15-22 iunie a.c. Trebuie spus că numai prima din cele trei candidate va promova. „Practic,
Nu se mai acceptă mofturi

„Nu vor scăpa ieftin..."
Deva (V.N.) - Deși era aproape sigur, atacantul Adrian Dulcea, de la Jiul Petroșani, a ratat, cel puțin până în prezent, transferul la 

“‘e-o grupare din prima ligă a Ungariei. De ce? Pretențiile financiare impuse de Jiul care a cerut aproximativ 70.000 de euro. „Transferul a căzut și simt obligat ca la 25 iunie să mă prezint la antrenamentele echipei, având în vedere faptul că mai am un an de contract. Trebuie să am o discuție serioasă cu cei din

■ Managerul general 
de la Jiul Petroșani a 
văzut „ce poate capul 
jucătorilor".

Valentin Neagu
valentin.neagu@informniedîa ,ro

Deva - loan Sdrobiș, managerul general de la Jiul Petroșani, este nemulțumit de atitudinea unor jucători care au amenințat că vor părăsi echipa dacă nu își vor încasa salariile și a precizat că îi va da afară pe unii fotbaliști. „Unii fac mofturi pentru niște salarii, dar când au încasat zeci de mii de dolari și auconducere pentru că, dacă Jiul nu va avea obiectiv promovarea, nu voi rămâne și voi suporta consecințele. Vreau să continui tot la nivelul primului eșalon pentru că oferte am”, a spus Dulcea. în acest context, ma- 
1' nagerul general al clubului, loan Sdrobiș, a * afirmat că era convins că Dulcea va reveni la echipă. „I-am spus că va veni la echipă, dar acum o va face în condițiile impuse de noi, nu mai face ce vrea el și acest lucru este valabil pentru toți cei care se bat cu pumnul în piept că pleacă. Vom face o ședință cu toți jucătorii care au vrut să ne lase cu ochii în soare și vor avea de dat niște explicații, pentru că nu vor scăpa așa ieftin”, a declarat Sdrobiș.

l-au bătut pe turci
Deva (V.N.) - într-un meci amical, naționala de fotbal în sală a României (cu cinci deveni convocați) a învins la Istanbul, cu scorul de 5-1, reprezentativa Turciei. Dubla cu Turcia face parte din programul de pregătire al tricolorilor în vederea participării la turneul final al Campionatului European de futsal care se va desfășura în luna noiembrie, la Porto, în Portugalia.

Devenii au încredere în șansa lorpentru noi turneul începe marți. Atunci când vom juca primul meci cu Lotus Felix. Așa că vom pleca luni spre Timișoara. Dar trebuie să spun că ne-am pregătit și ne vom pregăti în continuare. Pentru că promovarea este obiectivul pentru care am lup
băgat echipa în B nu au mai comentat. Dacă erau caractere, ar fi ținut gura închisă, nu ar fi comentat. Și mie îmi este dator patronul cu prima din meciul cu UTA și multe altele, dar nu am făcut gălăgie. Sunt și alte căi de a recupera banii. Dacă este așa, o să plece de la Jiul jucătorii cu papion și fițe. Nu contează că voi face o echipă de tineri, important este că am văzut ce le poate capul jucătorilor mei”, a spus Sdrobiș. El crede că fotbaliștilor care se plâng ar trebui să le fie rușine. „Știu doar să dea vina pe patron, arbitri și vânt, dar greșelile lor nu le văd”, a mai 

Ai vfiat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după mijloacele 
de transport îi^MnSî7 CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie. :

tat tot campionatul” - ne-a declarat Gică Barbu, antrenorul devenilor.în ceea ce privește dificultatea meciurilor, tehnicianul a precizat că Minerul Motru e cel mai puternic adversar, mai ales că șefii de la Pandurii, din Liga I, vor s-o trans

Oare când va mai juca Jiul cu Steaua? (Foto: t Mânu)spus Sdrobiș.Despre Eric Bicfalvi și Mihai Pintilii, plecați la Steaua, el crede că ar fi bine să nu uite de unde au plecat. 

forme în a doua echipă. Așadar, nu va fi deloc ușor. Pentru că cei din Tîrgu Jiu au gânduri serioase în viitorul campionat. „Avem încredere în șanseld noastre. Ne dorim promovarea, iar dacă arbitrajul va fi corect, vom reuși” - a mai spus Barbu.

„Dacă vor să reușească în viață trebuie să fie modești și cu bun simț, iar cel mai important lucru este să nu uite că au pornit de jos”.

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi 
te răsplătim pen
tru fidelitatea ta! 
2 iulie poate să te 
desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui 
J2jJ7.U-7Jj7 
Fii Abonatul lunii , 
IUNIE!
Cu CL, e atât de j 
simplu să câștigi!
REGULAMENT: La acest con
curs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. si nici 
rudele acestora de gradele I și 
II Extragerea se va desfășura 
la redacția Cuvântul Liber, în 2 
iulie, ora 14 si se va face în 
mod aleator, din baza de date 
a abonaților CL. Relații supli
mentare ia tel. 21 1275, int. 
8806

REGULAMENT ’-3 -1

.7 ’"*’•«*7 5 --

J.JJj sau . „LjJ. UJ.J 7J 2 sau J = J.l

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea premii!

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Transfer. Finanțatorul FC Steaua, Gigi 
Becali, a declarat, joi, după ce a discutat 
la telefon cu președintele clubului Poli 
Timișoara, Marian lancu, că fundașul Stelian Stancu va ajunge la gruparea 
timișoreană pentru suma de 200.000 de 
euro.

Dinamo a refuzat orice ofertă

Norocos
București (MF) - Ro

bert Kubica a declarat 
într-un interviu acord? 
cotidianului Bild, că s-ar 
fl putut răni mai rău 
dacă ar fi căzut pe scări, 
decât in accidentul violent suferit în Marele 
Premiu al Canadei. Gabriel Tamaș 

(Foto: EPA)

La altar
Londra (MF) - Patru componenți ai naționa

lei Angliei, John Terry, Gary Neville, Michael 
Carrick șl Steven Ge
rrard, au programate nun
țile in acest weekend, primul vineri și. ceilalți 
trei, sâmbătă.

John Terry (Foto: era)

A revenitBucurești (MF) - Fun
dașul Gabriel Tamaș 
a fost reprimit de . 
antrenorul Hristo 
Stoicikov la antrena
mentele echipei Celta 
Vigo, miercuri, după 
ce a fost exclus din 
lot din cauză că a 
întârziat două zile la 
pregătiri la revenirea 
de la echipa națio
nală a României, după 
dubla cu Slovenia. 
Internaționalul român 
a prezentat, marți, 
scuze publice 
jucătorilor, antreno
rilor, conducătorilor și 
suporterilor de la 
Celta Vigo pentru 
întârziere.

■ Vasile Turcu a decla
rat că majoritatea jucă
torilor au avut oferte, 
dar i-a ținut pentru Ligă.București (MF) ■ Acționarul FC Dinamo, Vasile Turcu, a declarat, joi, că 70 la sută din jucătorii dinamoviști au primit oferte de transfer, de la finalul campionatului, dar a precizat că gruparea alb-roșie nu este dispusă să îi vândă pentru că își dorește „performanță”.„Am avut oferte pentru mai mult de 70% dintre jucătorii noștri ceea ce înseamnă că au valoare. Au fost oferte concrete, dar am stabilit că nu le vom da drumul pentru că ne dorim performanță. Ăsta a fost visul nostru, nu am făcut-o pentru o activitate comercială, ci pentru performanță. Dinamo nu mai trăiește ca acum 3-4 ani, când bugetul era construit din transferurile de jucători”, a spus Turcu.Oficialul dinamovist susține că abia peste unul sau doi

ani vor fi cedați jucători. „Va veni vremea peste un an sau doi să le dăm drumul la unul sau doi jucători, mai mult pentru imagine. Noi dorim să luăm mai mult banii din Europa decât din transferurile de jucători”, a explicat acționarul.în ceea ce îl privește pe atacantul echipei Rapid, Ionel Ganea, Turcu a menționat că acesta nu poate reveni la Dinamo decât în cazul în care insistă pentru el antrenorul Mircea Rednic. „îmi pare rău pentru el. Eu i-am spus când a plecat de la noi: «Ionele, locul tău e aici. Tu nu o să faci treabă la Rapid». Acum avem destui atacanți, poate doar dacă Mircea Rednic și-l mai dorește să poată să se mai întoarcă. Dar pe mine nu mă interesează acum, el este jucătorul altei echipe”, a spus Turcu, precizând că achiziții se vor mai face doar dacă Rednic va considera că „mai are nevoie de un jucător sau doi”.Acționarul grupării alb-

Vasile Turcu crede că Dinamo are echipă de a intra în Liga Campio
nilor (Foto: EPA)roșii nu este optimist în ceea ce privește șansele întoarcerii fundașului Gabriel Tamaș la Dinamo. „Care club din România nu și l-ar dori pe Gabi

Tamaș? E la națională... dar, din păcate, are atâtea oferte... și probabil că o va alege pe cea mai avantajoasă”, a adăugat oficialul dinamovist.
Ionel Ganea vrea să plece
■ Atacantul Rapidului 
spune că nu va sta la mila 
patronului, care nu-l mai 
dorește la echipă.

Victorie la futsal
Istanbul (MF) - Naționala de fotbal in sală a României a Învins, miercuri, la Istanbul, cu scorul.de 5-1, reprezentativa Turciei, într-un meci amical.Golurile echipei României au fost înscrise 

de Dumitru Stoica (2), Lorand Szocs, Alin 
Bugala și George Tomescu. Pentru Turcia a 
marcat Cihan Ozcan,Reprezentativele de futsal ale României și Turciei vor mai juca un meci amical joi, tot la Istanbul.Dubla cu Turcia face parte din programul 
de pregătire al tricolorilor în vederea par
ticipării la turneul final al Campionatului 
European de futsal care se va desfășura în luna noiembrie la Porto, în Portugalia.

București (MF) - Atacantul Ionel Ganea a declarat, joi, că vrea să plece de la Rapid pen-

un racord mondial în proba de 50 metri '

Au trecut vremurile bune pentru Ganea, la Rapid (Foto: fan)

tru că nu intenționează să mi-1 voi duce, pentru că eu stea la mila principalului acționar al clubului giuleștean, George Copos.„Am discutat la telefon cu domnul Copos și mi-am exprimat dorința de a pleca de la Rapid. Dacă dânsul vrea să-mi duc contractul până la sfârșit,

îmi respect contractele. Dar să se știe că eu nu stau la mila lui George Copos”, a spus Ganea.întrebat dacă are ofertă de la Poli Timișoara, Ganea a răspuns: „Eu nu pot să vorbesc despre așa ceva, desprealte cluburi, Deocamdată sunt jucătorul Rapidului sub contract. Acum sunt în vacanță, mai multe poate o să aflu când mă întorc”.Atacantul ia transmis lui George Copos să nu se mai laude in presă că îl cedează gratis la orice altă echipă care îl dorește. „Vreau să îl întreb, dacă își cumpără o mașină second-hand și după aia vrea să o vândă, o vinde gratis? Chit că e second-hand, o dă gratis? Asta vreau să știu. Așa că să nu se mai dea mare că mă dă gratis, că știu eu ce știu", a adăugat jucătorul ra- pidist.Ionel Ganea a fost transferat de Rapid de la Dinamo în luna decembrie a anului trecut în schimbul a 150.000 de euro. El a semnat atunci un contract pe patru ani și jumătate cu Rapid, primind garanții din partea acționarului majoritar George Copos că la finalul carierei de jucător va fi numit vicepreședinte al grupării giuleștene.

La turci
București (MF) - Mircea Lucescu a declarat că într-o bună zi va accepta să revină în Turcia, unde a antrenat echipele Galatasaray și Beșiktaș și a câștigat cu acestea campionatul intern.„într-o bună zi mă voi întoarce în Turcia”, a spus Lucescu, într-un interviu pentru presa turcă. „Adică îmi voi lua re- » vanșa”, a precizat el râ- ■. zând, iar apoi a adăugat: „însă nu știu la ce echipă voi veni”.„Am fost nedreptățit de arbitri și de unii jurnaliști. De aceea, vreausă vin și să le cer socoteală celor care m-au criticat”, a afirmat Lucescu.

Mircea Lucescu (Foto: era)

flutura, cu 25 de secunde și 46 de suti
mi, miercuri, la Barcelona, în prima zi 
a celei de-a doua etape a circuitului de î notație Mare Nostrum. (Foto epaj

Fără SUAMilano (MF) - Patronul Formulei 1, Bernie E- cclestone, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului britanic Dai- 
i ly Express, că nu este vital ca Marele Circ să fie prezent în Statele Unite ale Americii.„Nu e vital pentru Formula 1 să fie în SUA. Sunt alții mult mai interesați în altă parte a lumii să organizeze curse. Vrem să ajungem, de exemplu, in India” ■ a spus Ecclestone.Marele Premiu de Formula 1 al SUA de la Indianapolis se află în ultimul an de contract cu Fl.Sursa citată notează că Indianapolis are șanse minime să organizeze și în viitor.

Au fugit din cantonament
Houston (MF) - Doi componenți ai reprezentativei Cubei participantă la Gold Cup, Lester More și Osvaldo Alonso, au dispărut din cantonament și sunt căutațl de Serviciul de Imigrări al SUA.More, atacant al echipei Ciego Avila, a dispărut încă de duminică din hotelul din New Jersey în care a fost cazată naționala cubaneză și se presupune că ar fi plecat la Miami împreună cu o rudă a sa.Alonso, care este mijlocaș la Pinar del Rio, a dispărut miercuri șl absența sa a fost remarcată la ora mesei. El nu s-a întors la hotel după ce a ieșit în Houston la cumpărături.Naționala Cupei a întâlnit reprezentativa statului Honduras, miercuri, la Houston, scor 0-5, în cadrul Gold Cup.
Potrivit The Guardian, teh

cat în căutarea aurului”. „Sper că nu se va încheia totul în lacrimi”, a adăugat Gonzalez.
nicianul Raul Gonzalez nu a confirmat că jucătorii ar fi imigrat, însă le-a spus jurnaliștilor că fotbaliștii „au ple

scorul.de


Cumpărăm fântână cu valoare istorică, in 
stare bună (vezi foto), in următoarele condiții:
• diametru! preferabil 2.5-33 m
• în țure transportabilă
Trimiteți oferte cu , etf țXktil
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I Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, zona Ion Creangă, decomandate, 
centrală termică stare foarte bună etaj 1 
din 4, preț 160.000 lei. Tel. 0730/001795. 
(6/8.06)

• urgent apartament confort 1, zona Miorița, 
contorizări, apă gaz, preț un miliard patru sute 
milioane lei, tel. 223336. a)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil

‘-'Mimp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
‘U’

• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• arcuit, centrală termică zona Miorița, et 10, 
preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Lido, st 55 mp. preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică parchet 
gresie+faianță et. 3, balcon, ocupabil imediat, 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg. tel. 
0742/019418. (Al)

• cătai, et 1 zona Dacia, oret 100X00 -on, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, Dada, et 2, parchet 
contorizări. preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat, preț 42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit, 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică bucătărie modificată parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275.0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămară fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, debara-câmară, 
modificări, preț 130.000 ron. negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)

. • semidec amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)'
• dea, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane. 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Orașul Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366.0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate. cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, in funcție de ofertă tel. 
211587.0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)

• agent. Deva, plata imediat tel 215212 (Al)
• urgent, decomandate, între 50 mp și 60 mp. în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogâlniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314, (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• în circuit, zona Kogâlniceanu. gresie, faianță 
nouă etaj intermediar, bine întreținut, 170000 
ron, tel. 0745/253413. (T)
• urgent, Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon.
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță, repartitoare, et. 3, st 70 mp, zona 
Kogâlniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot, gresie + faianță parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro. neg., tel. 
0742/019418. (Al)
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• agent, zona Liliacului, dec, 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Creangă 2 bă, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță, parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=90 mp, et, 2, dec, 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro. negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4).
• decomandate, etaj 3. bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogâlniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498 0745-302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel, 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT. gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)

• Mddec,caMaid<eca I zona Daca. Deva, 
preț 85D00 Ron, tel 23U0KA9)
• dec, 2 băț contorizări integraie, etaj L^raj 
sub bloc, zona L Corvin. Deva, teL 074&51L77E 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490) 
0788/158483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,-2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10) , j

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel.-f 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili-’b 
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. • 
(A9)

Sil
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cu icdlul in Calea Zarandulul, nr. 59 A, reprezentat* de Director General 
Ec. Alienai Carmen,
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(98809)

/ând ap. 4 camere (07)

e decomandate, transformat în 3 camere, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică, superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
o urgent, zona I. Creangă, 2 băi, 2 balcoane, et. 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță, gresie, termopane, centrală termică, 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băi. amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță, parceht, boxă, preț 
65,000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camere decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrală termică, 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Ornați, nava, nreț neg., tel. 231.800.' A9'

• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală 
termică, camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587 0745/253662. (A)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• cu garai, 2 băi, 2 balcoane, 150 mp, scară inte
rioara, centrală termică, termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• vând casă în Simerla, 4 camere, bucătărie, 
bale, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună, preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)
• Deva P+l, 3 camere, bale, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabllă Imediat, 100.000 euro, apă, 
gaz, canalizare, tel, 0722/564004. (Al)
• urpatrt. tn Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776, (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Irad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• aură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curta, garat încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In Daaki Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Irad, ah. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/.3366,078«'n40.490.h78B/is«-" A10)

• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095, (A4)
• dac. zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV CETATE DEVA
STR. AXENTE SEVER NR. 3 TELEFON: «254/217.*15

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
DE:

PAZINC - cu ATESTAT pentru exercitarea 
profesiei de agent pază și ordine

PERIOADĂ NEDETERMINATA
Concursul va avea loc in data de 22.07.2007, ora 10.00 la 

sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs ți documentele solicitate 

la înscriere se depun la sediul unității până la data de 
21.07.2007, ora 16.00.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității 
sau la telefon 0254/217.015.

(99C72)

Cumpăr casă (14)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160.(A0)

• In Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)

• în Deva, zonă bună șl accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

• casă In Deva, construcție nouă D+P+1, sc 
700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

Case de vacanță (15)
• p+l cu terasă în stațiunea Geoaglu Băl, preț 
convenabil, Informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17,00. (T)
e vănd cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
„,-,«u043l .7)

Vând case la țară (17)
• In comuna Unirea lăngă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727/386660. (T)
• In ratal Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795.(T)
• Casă lama ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,078EV168.483. (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788W)A90,0788/158483. 
(A10)
• 2 cm 2 camere, 2 ha teren, zona DeaJu Mare, 
Văllșoara. preț atractiv, telefon: 0254/613366. 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• 2 camara, bucătărie, 3 na, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• casă si teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• REȚELE DE CALCULATOARE, INTER
NET Șl TELEFONIE s
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI- | 
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI CARTUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEALA
• INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONĂMENT

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN

ETAJ 6 CAM 600 |

Net com

• 8 camera + dependințe, corn. Rlblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490,078&/158.483. (A10)

• 2* mp în Progresul șl apartament 2 camere 
zona Piața centrală 118000 ron, tel. 0745/253413, 
(T)
• Dava tallu Manlu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212.(Al)
• 20 mp, contorlzărl, parchet, balcon, mobilată 
et 2, zona ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• iona Gării, etaj Intermediar, parchet, 
contorlzărl complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• duc, bucătăria bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dac. bucătăria bale, hol, contorlzărl, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• 1 ha lângă restaurant Pacific, intrare de pe 
DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• 580 mp, prelungirea Viilor, gaz, curent, apă, 
canalizare, 30 euro/mp, tel. 0751/569639. (T)
• arabil iau dau în arendă 3000 mp din satul 
Sântuhalm, pădure de salcâm un hectar în satul 
Lunca, corn. Bălța, cu drum de acces, preț nego
ciabil, tel, 213053. (T)
• Simerla Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi șl șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• vând pădura 4000 mp, în hotarul Nojag, 
informații la tel. 222991 sau 221514. (nr. 
4/14.06.2007)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• In Dava zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună ideal pt. investiție, construcție 
casă, acte la zi, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă acte la zl, preț 5 euro/mp, tel, 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• In Dava zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună, ideal pt. 
Investiție, construcție casă, vedere panoramică 
acte la zl, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• In Dava zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231,800. 
0745/511.776. (A9)
• rana Bajaa Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• mm Săntahabn spre Macon, pe amoele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva. S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 55 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcai* Intra 550-800 mp, zona de case 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
a agricol. 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
a 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
a 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
a 1 ha lăngă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158,483. 
(A10)
a pădura, S ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arleșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• vând cabinet medical stomatologie, interne, 
complet utilat, situat la parter, în zonă centrală, 
dotat cu centrală termică, gresie, parchet, cu 
ieșire la stradă prin spațiu tampon și rampă de 
acces, situat în Hațeg, Str. Independenței, nr. 7, 
tel. 0724/129217. (chit. 3005478)

• Deva 70 mp, cu intrare stradă amenajat la 
parter, 50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren $-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST■ 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• In Deva preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. T)

Imobile chirii (29)
• închiriez garsonieră mobilată, preferabil 
pereche tânără, tel. 224180 (T)

• ofer spre închiriere hală Industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată 700 mp folosl- 
blll piua birouri iuperdotate; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fora 
septice, nlilpator, separator grăsimi. Tel, 
0729/942066,0728/078090. (6/294B)

Cumpăr teren (22)
a Intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160, (A0)

romimo.ro

• prime» In gazdă o elevă șau tânără salariată. 
Ofer cameră separată, condiții bune la bloc, 
telefon 212400, dimineața. (T)
• prime» In gazdă tânără tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• urgent garsonieră, zonă centrală relații la nr. 
de telefon 0254-224180. (T)
• garsonieră Deva complet mobilată 100 
euro/lună, tel. 215212, (Al)
• apartament 2 camere, Deva complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• central, Deva parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă, 500 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat șl utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioada, tel, 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662.211587.(AO)

Centrunî^rfeee^MASTBRH 
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• dec. bucătăria bale, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărastl, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• ramldec, bucătăria bale, balcon, contorlzărl, 
etaj Intermediar, zona I. Manlu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
o semkfea, amenajată mobilată zona Gojdu. 
preț 20,500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
e ion* piață 2B mp, decomandate, bloc nou, 
contorlzărl, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabllă Imediat, Ideală pt. Investiție, 
închiriere, preț negociabil, te1.0730-474275,0740- 
535095, (A4)
ohm Go|da semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorlzărl, parchet, ocupabllă 
Imediat, uraent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095,(A4)
e rana Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorlzărl, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel, 
073( '”40-535095, (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

e în Deva zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (AO)
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SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE - societate în 
reorganizare juridică - organizează vânzarea prin 
LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 22.06.2007, ora 12.00, la 
sediul din Orăștle, str. Gh. Lazăr, nr, 2, județul Hunedoara, 
a următoarelor bunuri imobile situate în Incinta fabricii;

1. Imobilul corp D In suprafață de 173,82 mp, parter șl 
teren aferent (49.250 RON + TVA),

2. Imobil corp A+C+E situat în zona mărginașă a 
Incintei fabricii, cu deschidere la strada V. Babeș, în 
suprafață desfășurată de 1053,48 mp, parter + etaj 1 șl 
teren aferent (360.000 RON + TVA),

3. Garaj (Imobil corp B) în suprafață de 217,6 mp, 
parter șl teren aferent (63.350 RON + TVA).

4. Centrală termică în suprafață de 706,45 mp, parter 
șl teren aferent (199,800 RON + TVA)

5. Clădire magazie (electricieni șl tâmplari) în suprafață 
de 919,39 mp, parter și teren aferent (119,650 RON + 
TVA),

6. Magazie piese schimb în suprafață desfășurată de 
644,27 mp, demisol + parter și teren aferent (174,550 
RON + TVA),

7. Baracă metalică șl PVC în suprafață de 680,48 mp, 
parter șl teren aferent (20,450 RON + TVA),

8. Atelier mecanic în suprafață de 395,95 mp. parter și 
teren aferent (136 500 RON + TVA).

9. Clădire fabrică veche în suprafață de 1 047.8 mp, P 
+ 1 și teren aferent (358 400 RON » TVA)

• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică, preț 300 euro, tel, 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel, 221712, 0724/305661. 
(A2)
• garsonieră zona Trident, mobilată și utilată 
cu balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat șl utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună, șl similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobllat zona Spar - 
piață, cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabll și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Băl cescu, Deva preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, $-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf, latei. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Break, culoare alM, an 
de fabricație 2004, Km la bord 55 200, preț 
11500 ronl negociabil, Informa» la telefon 
0741/246310 sau 0254/777354, (nr. 
12/1LO&2007)

• vând Dada 1410 Break, an fabricație 2000, 
culoare auriu, stare foarte bună, preț 7000 roni 
negociabil, informații la telefon 0744/636399. (nr. 
6/13.06.2007)

Auto străine (37)

• vând Flat Albea an fabricație 2005, motor 
1250-cc-benzină, euro 4, Km=31000 carte, servis, 
toate obțiunile, toate taxele la zl, tel. 
0723/270348.(T)

• vând Ford C-Max, A.F. 2005, 42000 km, 
persoană fizică AC, ABS, EBD, 4XAIrbag, 
culoare neagră stare tehnică Impecabilă, 
preț 9500 euro, teL 0751/289883, Intre orele 
9-li (nr. 11/13.063007)

• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 TDI, 
unic proprietar, vopsea originală metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)

wwwaii Înfiata auto:

besMo,ro
10. Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 șl teren 

aferent (141.500 RON + TVA),

11. Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P + 1 șl 
teren aferent (420.150 RON + TVA).

12. Clădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 șl teren 
aferent (197.900 RON + TVA).

13. Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă 

pompe, magazie decanter șl magazin nr, 2, cu o suprafață 
desfășurată de 446 mp (D+P) șl corpul compus dinW r / ft '.Vipwi WIN
remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P șl teren aferent At, 
(135,350 RON + TVA), "

14, Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P 
+ 2 și teren aferent (564,700 RON + TVA),

15. Magazin Favlor 1, în suprafață de 256 mp, D + P șl 
teren aferent (109.153 RON + TVA),

16. Hali confecții în suprafață desfășurată de 2.050,16 
mp, P + 1 șl teren aferent (692.640 RON + TVA),

17, Atelier confecții în suprafață de 200,07 mp, parter 
șl teren aferent (112.700 RON + TVA),

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini șl orice Informații sunt la dispoziția 
eventualilor cumpărători la sediul societății din Orăștle, 
str. Gh. Lazăr, nr, 2, județul Hunedoara șl la tal. 0724- 
256676

http://www.casasuper.home.ro
romimo.ro
mvHter.aAofU.ro
http://www.job4you.at.tc
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HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara vinde la licitație publică:- Corp principal de producție, platforme betonate și teren aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în C.F. nr. 4670/7, nr. top (3243/t/b/1 /b/2/1 /1/1 )/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 Ron + TVA.Licitația va avea loc în data de 13.07.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.

Decese (75) Comemorări (76)

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.
199045)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• Nouți! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• vând motocoaltoar* Carpatina, 
Informații la talafon 02S7/434498, după ora 
l&00.(nr.7/130U007)

Mobilier și interioare (47)

• Organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la tel. 
0721/747411 MU 0721/614421 (nr. 
13/23.052007)

Cu adâncă durere în suflet soțul Eduard și fiica Mariana anunță încetarea din viață după o lungă suferință a scumpei lor soții și mamă
DAN BRENNER ȘTEFANIAîn vârstă de 69 de ani. înmormântarea va avea loc astăzi 15.06.2007, ora 14.00, la Cimitirul Catolic din Deva.

Dumnezeu să o aibă în pază!

(nr. 1/14.06.2007)

Cu inimile zdrobite de durere invităm pe toți cei care l-au cunoscut pe
ing. ARSU FLORIN

DORINla parastasul de 6 săptămâni ce va avea loc sâmbătă, 16 iunie 2007, ora 10.00, la cimitirul de pe strada Călugăreni (în spatele Cimitirului Eroilor).
Fie-i țărâna ușoară!Părinții

(nr. 1/13.06.2007)

• vând urgont dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații latei. 0723/851439. (T)

e transport mobilier cu auto de 1,2 to și 14 m 
cubi volum. Asigur demontare mobilier și 
încărcare la mutări, tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Familiile dr. Lungu și Târcob transmit sincere condoleanțe familiei dr. Iliescu la greaua pierdere suferită prin decesul mamei sale
Plante și animale, agroali 
menta re (57)

Oferte locuri de muncă (74)
ILIESCU MARIA

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

■ vând 2 porci grași, până la 120 Kg, informații in
Brăznlc, nr. 64, tel. 282742. (nr. 8/13.06.2007)

• vând 20 familii albii talafon 616200, 
0729/090049. (nr. 14/11M2007)

• vând S Iezi, 13 capre, 2 țapi maturi, preț nego- 
>ciabll, tel. 0254/681050. (T)

• vând papagal rosella șl agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.
• vând pul ciobănesc carpatin, deosebit de 
frumoși, tel. 210900,0744/611145. (T)

Altele (61)

■ cumpăr lăzi de plastic (deșeu), plata pe loc, 
tel. 0723/227569. (T)
• cumpăr wturl de 23 sau 4 lacăte cu aceeași 
cheie, import Germania (ABUS). tel. 214664 orele 
9-16.
• vând BCU, Informații la telefon 0723/889196. 
(nr. 7/12.06.2007)
• vând foreaatrt nouă In 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795. (T)
• vând lobă tip Vesta, preț negociabil, 43 mii. 
vechi, cazan de fabricat țuică 501, complet, 45 
mii. lei vechi, negociabil, tel. 220393. (D

Pierderi (62)

• plonliit CMtlflcat de înregistrare pentru firma 
SC Ramara Trans SRL Deva, având număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J20/1804/19.10.1993. Se declară ’ nul. (nr. 
7/14.06.2007)

1 Prestări servicii (72)

• abordabil, tnmport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 eurc; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cllmatlzate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24.05)

• închiriez Opal Corea 2002,100 ronl la 24 
do Oro. Informații la talafon 0730/979101. 
(nr. 10/11062007)

• mamă a doi copil, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)

• angajez persoane pentru magazin de bici
clete. Informații la tel. 0744/575217. (nr. 
11/11.06.2007)
• angajez vânzător floral, în Deva, Eminescu, nr. 
42. Informații la telefon 212864. (nr. 
10/13.06.2007)
• locuri de muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masa asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• SC Boema angajează agent vânzări divizia 
Kraft. Cv-uri le și informații la tel. 0745/34702, fax. 
0254/234349 sau la sediul firmei, str. Apuseni, nr.
1. (nr. 5/12.06.2007)
• societate comercială angajează 
contabili/economlști cu experiență în contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830, orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• Societate comercială angajează persoană cu 
studii economice în cadrul compartimentului : 
financiar. Se oferă pachet salarial motivant. 
Telefon contact: 0722/567207. (nr. a/14.06.2007)
e aortator produse, Hunedoara. 1 post, data 
limită 30.06,, tel. 213244, intre orele 9-16.
e n or produse Hunedoara. 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• rttvuttodzt Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244. între orele 9-16.
• sUvuitorist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar ia strung paralel și de detalonat 
Câlan, 4 posturi, data limită 30.06.. tel. 213244, 
între orele 9-16.
o stnmgar universal Brad. 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
o strungar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
e strungar universal. Orăștie. 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor ta meaiu protector, Deva, 4 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Simer.a, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.07.2007., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Slmeria, 17 posturi, data limită 30.06., 
tel, 213244, între orele 9-16.
e sudor, Slmeria, 30 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.

Comemorări (76)

Soția Jeni, copiii Alina și Călin anunță împlinirea a 6 luni de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost un soț și tată iubitor
MATEȘ ANGHELParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 16 iunie 2007, ora 11.00, la Cimitirul din Micro 15.

Dumnezeu să-i odihnească 
sufletul!

La 22 iunie se implinesc 5 ani de când iubitul nostru
GHEORGHE PAVELziarist, a trecut în eternitate. Comemorarea va avea loc sâmbătă, 16 iunie, ora 10, la Catedrala Sf. Nicolae din Deva.

Dumnezeu să-i dea pacea și liniștea veșnică.

■ supraveghetor Jocuri (cazino), Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• supraveghetor noapte (învățământ), Deva, 1 
post, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 16.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 18.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme șl camionete, Petrila, 1 
post, data limită 15.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• tălpultor (confecțloner-reparații
încălțăminte), Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar binale, Câlan, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

(nr. 6/14.06.2007)

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Caută persoane calificate pentru ocuparea 
postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES 
REPRESENTATIVES

Responsabilitățile postului:
■ menținerea dienților existenți
■ Identificarea dienților potențiali

negocierea șl încheierea 
contractelor de vânzare

Cerințe:
• experiență de min. 6 luni în vânzări, 

relații cu diențil (persoane juridice)
■ cunoștințe din domeniile: Internet, 

Microsoft Office

■ disponibilitate la un program de 
lucru flexibil și deplasare pe teren

■ deținere carnet de conducere cat. B 
(constituie avantaj)

Candidații pot trimite până la data de 
20.06.2007 un Curriculum Vitae și o 
scrisoare de intenție la:

Adresa: Deva, Bd.Decebal, bl.R parter 
Fax: 0354-100200
E-mail: adriana.nastase@upc.FO

Candidații care nu sunt contactați în 
termen de 10 zile de la data-llmltă -de 
depunere a CV-urilor se consideră 
Incompatibili cu cerințele postului.

(98*26)

(nr, 3/14.06.2007)

• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
04.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
15.06., tel 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
e tâmplar unlven Călan, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, intre orele 9-16.
• tâmplar unhrerMl, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Lupeni, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician In Industria confecțiilor din piele, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• tehnician In industria încălțămintei, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• tractorist, Hațeg, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• tractorist, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător fontă, Slmeria, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător formator, Slmeria, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător omamentallit, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16.
e vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
o vânzător. Deva, 2 posturi, data limită 28.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
e vânzător, Deva, 5 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 2 posturi, data limită 22.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
e vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15,08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită30,06, 
tel. 213244, între orele 9-16,
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12, 
tel. 213244, între orele 9-16.
e vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită

' 16.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
e vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

I o vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
o vânzător, Hunedoara. 3 posturi, data limită 
14j)7. tel. 213244 între orele 9-16

Cu adâncă durere în suflet anunțăm împlinirea a 20 de ani de la decesul scumpului nostru
PETRESCU PARTENE (TENIUȚĂ)din Ilia. Parastasul se va ține la Biserica Ortodoxă Ilia, în ziua de 17 iunie 2007. Soția, nepoții, cumnatul și cumnatele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(nr. 5/14.06.2007)

Au trecut 2 ani de când scumpa mea soție
ZIDAIDAURDEA
născută GOREAs-a stins din viață in Basarabia. Dumnezeu să te odihnească in pace. Slujba de pomenire va avea loc la 16.06.2007, ora 10.00, la Biserica din Biscaria Simeria.

Al tău soț, Petre Urdea

• vânzător, Hunedoara. 3 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, Intre orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16
• post daalvrvtâXL06. tel. 
213244. ‘«re orele 9-16.

(nr. 2/14.06.2007)

• vânzător, Miile, 1 post data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Mrtk 1 post data limită 15.06, tei. 
213244, între orele 9-16
• vdnMar. Mm* 1 post data Hrmtâ 15-06- 
t* 2132**. tort ore* 9-16.

«tdJkVt

mailto:adriana.nastase@upc.FO
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• Susținere. Regizorul american Steven Spielberg și-a exprimat public sprijinul față de senatoarea democrată Hillary Rodham Clinton, care candidează pentru alegerile prezidențiale din 2008.

in vacanță Actorul, producătorul și regizorul Mel Gibson se află în vacantă în Cartagena, Colombia. (Foto: epa)
Veverița 
furioasă

Passau (MF) - O veveriță agresivă a rănit, mărfi, trei persoane din Germania, ultima dintre ele, un 7 pensionar, ucigând animalul furios cu cârja. Incidentul a avut loc în orașul Passau. Polițiștii au afirmat că ro- zătoarea agresivă a sărit printr-o ușă deschisă către o curte interioară și a mușcat de mână o doamnă mai în vârstă. Femeia a intrat în panică și a fugit în stradă. Ro- zătoarea a găsit apoi următoarea victimă: un muncitor în construcții, în vârstă de 33 de ani, care a fost zgâriat pe braț. Bărbatul a reușit însă să se apere șinu a fost mușcat. Veverița furioasă a apoi într-odină vecină și a atacat un bărbat.

Misiune 
de salvare
Los Angeles (MF) - 
Actrița Angelina Jolie, 
o campioană a cau
zelor nobile, a anunțat 
în interviul pentru 
revista Esquire că o 
preocupă salvarea 
tigrilor asiatici, o specie 
pe cale de dispariție, 
dar că acest lucru nu 
a determinat-o să 
devină vegetariană. 
„Am un sanctuar pen
tru animale în Cam- 
bodgia. Voi proteja 
tigrii. Dar îmi place 
friptura. Face parte din 
dieta mea alimen
tară", a spus Jolie. 
Jolie a început să se 
impfce în activități 
umanitare după o vi
zită în Sierra Leone, în 
2001, când „și-a dat 
seama că era o ființă 
total naivă" pentru că 
în acea perioadă cre
dea că viața sa este 
dificilă. între timp, Jolie 
(32 ani) a făcut mai 
multe călătorii în jurul 
lumii.

Loris este o primată care se află pe lista speciilor în pericol. Traficul cu loris a crescut fiind cerere mare printre proprietarii de animale exotice.(Foto: EPA)
Fântâna Trevi, fără apă

Roma (MF) - Apa care alimenta celebra fântână Trevi din Roma a fost oprită după ce un muncitor din construcții a stricat o țeavă veche de 2.000 de ani, au relatat miercuri surse din compania locală de apă. Apa curgea în Roma prin intermediul „Apeductului Virginei” încă din anul 19 î.Hr., însă a secat în mod misterios luna aceasta, stopând alimentarea cu apă la mai multe fântâni, printre care și opera arhitecturală Trevi ce datează din perioada Barocului. O cercetare făcută cu ajutorul unei camere video subacvatice în conducta veche a dus la sursa blocajului - o casă din cartierul Parioli, unde muncitorii construiau o parcare auto privată. Un muncitor a spart țeava și apoi a încercat să o căptușească cu beton, insă, de fapt, a umplut-o cu materialul de construcții.

MAGlZDi /12

își va inaugura o expoziție
■ Ron Wood, chitaristul 
trupei Rolling Stones, va 
deschide o expoziție de 
tablouri la Paris.

Paris (MF) - Ron Wood își va expune pentru prima dată tablourile, în perioada 18 - 29 iunie, la Paris, a anunțat galeria de artă Bailly. Debutul expoziției coincide cu cele două concerte pe care trupa Rolling Stones le va susține în Franța, unul pe Stade de France la Paris și celălalt la Lyon.Aproximativ 30 de opere ale lui Ron Wood, tablouri în ulei, desene, acuarele, litografii și gravuri, vor fi expuse în galeria de artă pariziană.Este vorba de portrete ale prietenilor și ale idolilor săi, precum colegii săi de trupă, Mick Jagger, Keith Richards și Charlie Watts, dar și Pete Townshend de la The Who, Marvin Gaye, Bob Marley,

Ron Wood (Foto: EPA)Jack Nicholson, Mohammed Ali, Jim Morrison și Bob Dylan.Născut într-o familie de artiști, Ron Wood (60 ani) pictează de la vârsta de 12 ani. înainte de a se alătura colegilor de la Rolling Stones, în 1975, Wood a urmat cursurile Colegiului de artă Ealing din Londra. în 1996, Muzeul de artă modernă din Sao Paolo i-a consacrat o retrospectivă.
La a doua ieșire în spațiu

Washington (MF) - Doi astronauți de pe Atlantis au efectuat cu succes a doua ieșire orbitală din cele patru prevăzute în cadrul misiunii, în timp ce responsabilii NASA au decis ca reparațiile la scutul termic al navetei să se realizeze astăzi. Pat Forrester și Steve Swanson au încheiat

Misiune îndeplinită (Foto epa)

excursia lor în spațiu, care a durat 7 ore și 16 minute, joi, la ora 01.44 GMT. Forrester și Swanson au încercat să scoată de pe un segment al Stației Spațiale Internaționale (ISS) o antenă solară care urmează să fie instalată în altă parte, în cursul unei misiuni ulterioare. Această antenă împiedica rotirea celei mai noi antene duble solare, care a fost instalată luni și desfăcută marți de astronauții de pe ISS.Patrick Forrester și Steve Swanson s-au ocupat apoi de activarea noului tronson al Stației (S3/S4) cu o lungime de 14 metri și o greutate de peste 16 tone, livrat de Atlantis.
A primit Ordinul de Merit
■ Inventatorul web-ului, 
Sir Tim Berners-Lee, a 
fost premiat de regina 
Marii Britanii.

Londra (MF) - Sir Tim Berners-Lee, care a lansat primul site în 1991, a primit Ordinul de Merit, una dintre cele mai prestigioase distincții britanice, din partea reginei Elizabeta a Il-a. Sir Tim Berners-Lee se alătură astfel unui grup select de persoane care au primit Ordinul din partea reginei pentru contribuții excepționale în artă, știință și alte domenii.Academicianul britanic a inventat sistemul de adrese web și arhitectura web în Elveția în 1991, revoluționând sistemul global de comunicare.
Sir Tim Berners-Lee (Foto: fan)în 1991, Tim Berbers-Lee a inventat un sistem de organizare, interconectare și navigare pe paginile online. El a creat

un program hypertext în timp ce lucra la CERN, laboratorul european de fizică atomică de la Geneva. Codul lui i-a ajutat

pe cercetători să își transmită mai rapid unii altora informații și să își consulte reciproc studiile prin intermediul unei rețele de computere.Tim Berbers-Lee este actualmente director al World Wide Web Consortium (W3C) din cadrul Institutului pentru Tehnologii Massachusetts din Boston. Distincția e acordată personal de către regină și pentru aceasta nu solicită consiliere din partea responsabililor guvernamentali. Ordinul poate fi deținut de 24 de personalități în viață, acestea fiind îndreptățite să folosească inițialele ordinului după nume. Dintre personalitățile care au mai primit acest ordin fac parte Sir Winston Churchill, Maica Teresa și baroneasa Thatcher.
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Noutăti la acordarea Oscarurilor
■ Academia americană 
de film a anunțat că în 
câteva săptămâni vor in
tra în vigoare noi reguli.

Los Angeles (MF) - Noile reguli se vor aplica începând cu cea de-a 80-a ediție, care va avea loc pe 24 februarie 2008, la Los Angeles. Printre noile reguli se numără și o modificare care va permite ca pre

miul Oscar pentru cel mai bun film să fie acordat unui număr mai mare de trei producători „în cazul unor circumstanțe deosebite”. Membrii Academiei nu au specificat care ar putea fi aceste circumstanțe. Modificarea urmează unui scandal care a avut loc anul acesta și în care au fost implicați producătorii ai filmului „Little Miss Sunshine”. Doar trei dintre a- ceștia au fost nominalizați la

Oscar. Academia a adoptat un limbaj mai clar și în ceea ce privește producția animată. Astfel, lungmtrajele trebuie să aibă o durată de cel puțin 70 de minute, iar personajele și mișcările’ acestora trebuie să fie realizate după tehnica „frame by frame” ( „cadru după cadru”). Majoritatea personajelor trebuie să fie animate, iar animația trebuie să constituie cel puțin 75% din lungmetraj-

Regizorul LucBesson a fost prezent la Tokyo, la lansarea celui mai recent film al său..„Arthur-. Foto EPA)


